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Notheisz János

    BÚCSÚ EGY MŰVÉSZTANÁRTÓL, KOLLÉGÁTÓL, BARÁTTÓL  

Félévek végén, tömeges gyakorlatijegy-adási kényszerben irigykedve néztem, amin a 
művészetinevelési tanszéken kézbe vettek egy hallgatói rajzot, megnézték, és már mond-
ták is, hogy hányas. Nekem meg egy-egy osztályzatért több (jól-rosszul) megírt oldalt 
kellett elolvasnom, közben javítva a helyesírási hibákat. Ilyenkor mondta nekem Máté 
György kollégám és barátom, hogy rossz hi-
vatást választottam, amikor a szöveg, a szó 
mellett köteleztem el magam. Most, amikor 
tőle búcsúzom, úgy érzem, cserben is hagy-
nak, süketen szólnak a szavak. 

Több mint harminc évet tanítottunk együtt 
a jászberényi főiskolán. Gyuri 1972-ben kez-
dett, friss szobrászművészi diplomával. A 
70-es évek első felében sok fiatal oktató ér-
kezett ide, köztük én is. Több szempontból 
is szerencsés időszak volt ez. A jászberényi 
tanítóképzés meredeken felívelő szakaszában 
kapcsolódhattunk a munkába, és országos 
szakami elismertséget szerző, pályánkat sze-
rető szigorral egyengető mentoraink, tanszék-
vezetőink voltak. Gyurié főleg Sáros Bandi 
bácsi. Azon túl, hogy kortársainkkal közös 
célokért dolgoztunk, a mindennapokban is jó 
kapcsolatokat ápoltunk, mély barátságok szö-
vődtek, és családostól sok civil programban 
vehettünk részt. Turisztikai táborokban, tiszai 
evezős túrákon, sítáborokban, közös bulik-
ban. Egyszóval jó volt itt tanítani.

Máté György kiemelkedett a törekvő kortársak közül. Kiemelkedett szakmai igényes-
ségével, de a szakmán túli széleskörű érdeklődésével és műveltségével is. Bizonyára nem 
véletlen, hogy korosztályunkból először őt választották be a főiskolai tanácsba, és ő kapott 
elsők között – párton kívüliként – tanszékvezetői megbízást is. A tanácsban megszólalása-
inak súlya volt, véleménynyilvánításait a minőségre törekvés jellemezte, és a képzés és az 
oktatótársak érdekeit tartotta a legfontosabbnak.

Tanszékvezetői tevékenységét – noha megkövetelte az igényes munkát – sohasem a 
távolságtartás és az utasítgatás uralta, hanem a baráti együttműködés. Jellemző például, ra-
gaszkodott, ahhoz, hogy a tanszékvezetői szobája és az oktatókéi között ajtó, átjáró legyen. 
Ezt az ajtót én sohasem láttam becsukva.

Nem csupán beosztottjának, jó volt főnökének lenni is. Főigazgató-helyettesként, in-
tézetigazgatóként mindig számíthattam rá, stratégiai kérdésekben is, a mindennapi mun-



Művészet36

kában is, az erdélyi képzésünkben is. Azok közé tartozott, akik nem csináltak, hanem a 
lehetőségekhez képest megcsináltak valamit.

Lelkiismeretes tanár volt. Elképzelhetetlen volt számára, hogy egy-egy előadásra ne 
készüljön maximálisan. Személyesen is megtapasztalhattam ezt, amikor egy kísérleti 
képzésben lehetőségünk nyílt arra, hogy a szétaprózódott társadalomtörténeti, művészet-
történeti, irodalomtörténeti, zenetörténeti kurzusokat komplex tárggyá vonjuk össze, és a 
hallgatók bevonásával négy oktató beszélgessen az órákon egy-egy korszakról. Élvezettel 
tanultam tőle ezeken a beszélgetéseken.

A hallgatók gyakorlati munkáltatásában is igényes volt, és munkatársaival együtt na-
gyon fontosnak gondolta a tehetséggondozást, a hallgatói személyiségfejlesztést. Alig-
ha véletlen, hogy a rajz szakkollégista hallgatók közül sokan végezték el a tanárképző 
főiskola rajz szakát, és többen az iparművészeti vagy a képzőművészeti egyetemet is. 
Emlékét bizonyára nem csupán műalkotásai, hanem a hallgatói emlékezet is őrzi, Ma-
gyarországon és Erdélyben is.

És ameddig őrizheti, teszi ezt a baráti emlékezet is. Amióta csak a hiányát érzem, foly-
ton azzal szembesülök, hogy nem jut eszembe olyan, a tanítóképzéssel kapcsolatos törté-
net, amiben Gyuri ne szerepelne. Köze volt már ahhoz is, hogy idekeveredtem Jászberény-
be. A megyei tanács művelődési osztályán dolgoztam Szolnokon. (Két dologra bizonyosan 
alkalmatlannak gondolom magam, egyrészt hivatalnoknak, másrészt főnöknek lenni. Volt 
részem mindkettőben.) Egyenesen Kádár János tikárságáról érkezett egy levél a művelődé-
si osztályra, amiben egy, a jászberényi hűtőgépgyárban dolgozó fiatalember bepanaszolta 
Papp Imrét, a berényi művelődési ház akkori igazgatóját, amiért megszüntette az ötórai te-
ákat, és helyette táncházat vezetett be. Én kaptam az ügyet kivizsgálásra. Miután beszéltem 
az érintettekkel, Doboss Gyulát kerestem meg, akivel már sokéves barátság fűzött össze, 
és aki korábban biztatott, hogy pályázzak Jászberénybe. Ő ismertetett meg Mátéékkal. 
Jóízű borozgatós beszélgetés kezdődött Gyuriék albérletében, aztán a feleségekkel együtt, 
nálunk, Szolnokon folytatódott. Amiről és ahogyan ott szó volt, az végképp meggyőzött 
arról, hogy pályázzak ide, Jászberénybe. Barátságunk akkor kezdődött. A kivizsgálandó 
ügyirat vörös boros lett, de az erősen proletár, internacionalista szemléletű megyei tanácsi 
elnökhelyettessel sikerült elfogadtatni, hogy a táncház mozgalom pozitív dolog.

A beszélgetések Máté Gyurival, leginkább azok fognak hiányozni. Mondtam, cserben 
hagynak a szavak. György azokkal sem állt hadilábon. Irigylésre méltó pontossággal fo-
galmazott, legalább annyira bosszantotta a verbális slendriánság, mint egy magyar szakost. 
Szerettem vele irodalomról is beszélgetni. A költészet nem izgatta különösebben, a vers-
beszédet nem tartotta normálisnak, ám a prózairodalmat nyomon követte. A legjobb érte-
lemben vett amatőr irodalomértő volt. Egy regényben nem a kánonnak megfelelés izgatta, 
mint a profi olvasók egy részét, hanem öntörvényű látásmóddal és jó ízléssel értelmezte a 
szöveget. Kevésbé vizuális olvasói alkat lévén az különösen érdekes volt számomra, aho-
gyan képekben látta az olvasottakat. Belső mozija volt.

Mindenről jó volt vele beszélgetni. Szerettem, hogy a lelke mélyéig humanista és de-
mokrata volt, hogy közéleti érdeklődésű emberként is távol tartotta magát a direkt politi-
zálástól, hogy foglalkoztatták a mindennapok problémái, de mert jól ismerte az emberiség 
nagy mítoszait, a mindennapiság mindig egyetemes távlatot kapott a szemléletében.
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Szóltam már róla, jász szóhasználattal élve sok „gyüttment” jött össze a tanítóképzőben 
az 1970-es, 80-as években. Közülük a pesti srác, Máté György lett leginkább jászberényi-
vé. Nem csak azért, mert itt található köztéri munkáinak nagy része, vagy mert kezdettől 
részese volt Jászberény művészeti közéletének, hanem mert valahogy részese lett a min-
dennapoknak is. Amikor Jászberénybe költöztem, kollégáim azt mondták, addig nem le-
hetek igazi berényi, amíg nem lesz kerékpárom. Vettem egyet, aztán amikor egy év múlva 
ellopták, azt mondták, most lettél igazán idevalósi. Gyuri kezdettől fogva biciklizett. Mióta 
tudom, hogy nincs köztünk, megdobban a szívem, amikor egy férfiembert látok egyenes 
derékkal, megfontolt tempóban kerékpározni az utcán. Aztán csalódottan kapom el a te-
kintetem, tudván, hogy nem lehet ő. Hiányozni fog a városképből, amint minden szabályt 
betartva tekert bevásárló körútján, és meg-megáll egy kisfröccsre.


